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Berichten van het Bestuur

Nieuwjaarswens
Graag wens ik iedereen een fijn 2013, met veel geluk, plezier en een goede gezondheid.
Dank aan alle bestuursleden, commissieleden en andere vrijwilligers voor de inspanningen
die afgelopen jaar zijn gedaan. Dank aan de inwoners van Moesel voor hun vragen,
adviezen en deelname aan de diverse activiteiten. Dank ook aan de vele instanties en
hun mensen die ons daarbij beroepshalve of vrijwillig hebben geholpen.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de inzet voor het welzijn van Moesel. En laten we
ook komend jaar de mooie samenwerking voortzetten. Wij als wijkraad hebben wel de
bewoners, gemeente en alle instanties, zoals ook alle vrijwilligers nodig om onze wijk schoon,
veilig en heel te houden en natuurlijk ook om samen te zorgen voor een goede leefomgeving.
Wijkkrant
Vanaf oktober 2012 is onze nieuwe wijkkrant geïntroduceerd. We hopen met deze
verbetering nog meer mensen uit Moesel te interesseren voor het reilen en zeilen in de
wijk. We horen graag wat jullie ervan vinden. Reageer per mail of via het gastenboek.
Via de wijkkrant en onze website zullen wij alle informatie over verkeer, welzijn, wonen,
voorzieningen en andere nieuwtjes aan iedereen kenbaar maken.
Kijk er regelmatig naar: www.wijkraadmoesel.nl
Hebt u als inwoner van Moesel klachten of tips voor de gemeente en/of voor de wijkraad,
laat het ons weten. (Klachten voor de gemeente eerst via de service/klachtenlijn van de
gemeente). Wilt u zelf iets publiceren in dit blad, graag, ook recepten zijn welkom per mail
of via de website.
Leefbaarheidsagenda
Er wordt door de gemeente elk jaar per wijkraad, dus ook voor Moesel geld ter beschikking
gesteld voor projecten voor leefbaarheidverbetering die nodig zijn om onze wijk schoon,
veilig en heel te houden.
Steeds minder verenigingen en buurtbewoners vragen leefbaarheidsubsidies aan. Een
oproep tijdens de jaarvergadering en in de vorige wijkkrant leverden maar enkele reacties
op. Iedereen met een goed voorstel kan daarvoor in aanmerking komen.
Voorstellen moeten wij wel vóór 1 oktober van elk jaar bij de gemeente indienen.
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U kunt projectvoorstellen het hele jaar indienen bij de wijkraad Moesel. Na goedkeuring
door de gemeente wordt het geld, na indiening van projectnota’s, meteen door de
wijkraad uitbetaald. We zijn gestopt om iedereen te benaderen of men behoefte heeft
aan financiële ondersteuning. De bal ligt bij de verenigingen, en (groepen) inwoners van
Moesel zelf. Maak er gebruik van!
Afscheid bestuurslid en penningmeester
Tot onze spijt heeft Karin Dierx-Reemers besloten het bestuur van de wijkraad Moesel
te verlaten en heeft op 1 januari 2013 afscheid genomen als penningmeester van de
wijkraad. Wel zal de eindafrekening van 2012 met de gemeente door haar nog worden
verwerkt. Naast haar rol van bestuurslid van de wijkraad Moesel heeft Karin ook aan
diverse activiteiten meegewerkt. Zij heeft bijna 10 jaar het penningmeesterschap op
uitmuntende wijze uitgevoerd en namens de wijkraad goede contacten onderhouden
met verenigingen, sponsoraanvragers, bewoners en gemeente.
Ik wil Karin van harte bedanken voor alles wat zij heeft gedaan voor de wijkraad en
daarmee voor Moesel. Het bestuur wil daar op een bij Karin passende wijze aandacht
aan besteden.
Roland Häszler
Voorzitter

Commissie Jeugd, Speeltuinen en Nieuwkomers

Jeugd

> Sinterklaas 28 november 2012

> Halloween 24 oktober 2012
Halloween werd dit jaar voor het eerst in de Stegel aan de
Nassaulaan gevierd met 75 kinderen. Wij hadden verschillende spellen waar goed gebruik van werd gemaakt. Ook
werd er geknutseld en konden kinderen zich laten schminken.
De dorstige keeltjes werden ook weer goed verzorgd en
natuurlijk ook wat lekkers erbij. De kinderen hebben zich
goed geamuseerd en daar doen wij het toch voor.
Vrijwilligers bedankt!
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De Sinterklaasmiddag in het Buurtcentrum Moesel werd
bezocht door ongeveer 60 kinderen. Wij hadden door de
kinderen via de school schoentjes laten knutselen.
Sinterklaas had de mooiste uitgezocht en aan alle
kinderen die goed hun best hadden gedaan een cadeautje
gegeven. Zoals altijd konden de kinderen weer heerlijk
spelen met verschillende spellen en natuurlijk werd er
ook geschminkt en geknutseld, want dat valt altijd in de
smaak. Ook werden ze weer verwend met ranja en wat
lekkers. Om 15.00 uur kwam Sinterklaas met zijn vier
pieten en werd uit volle borst gezongen.
De Pieten hebben met de kinderen ook spelletjes gedaan
onder het waakzame oog van Sinterklaas.
Sommige kinderen werden bij de Sint geroepen voor
een praatje en wat strooigoed.
Na afloop kregen alle
kinderen nog een
snoepzak.
Vrijwilligers alweer
bedankt voor jullie inzet.
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> Nieuwkomers
De commissie Nieuwkomers houdt zich bezig met het
verwelkomen van nieuwe bewoners in de wijk Moesel en
informeert hen over het bestaan van de wijkraad en wat
de wijkraad voor hen kan betekenen.
Sinds jaren krijgen de bewoners, waarvan we weten dat
ze nieuw zijn in de wijk Moesel, een informatiesetje in de
brievenbus met uitleg over de wijkraad en de verschillende
commissies.
Daarin staan ook de namen, functies, e-mailadressen
en telefoonnummers van alle bestuursleden. Dus bent u
nieuwkomer in de wijk, of kent u iemand die in de wijk is
komen wonen, geef het ons door!
Tijdens een persoonlijk gesprek met ons krijgt u een
leuke attentie van de wijkraad overhandigd.

Ook alle pasgeboren baby’s in de wijk Moesel worden
door ons bezocht.
Het zijn tenslotte ook nieuwkomers. Bent u pas (weer)
pappa of mamma geworden, of kent u iemand die pas
een zoon of dochter heeft gekregen, neem dan contact
met ons op! We hebben voor hem en/of haar ook een
leuke attentie, vergezeld van een formulier met een
passende tekst erop.
Ons doel is om zoveel mogelijk mensen attent te maken
op het bestaan van de Wijkraad Moesel en hen zoveel
mogelijk actief te betrekken als bewoner van de wijk
om zo de leefbaarheid van Moesel te behouden en te
verbeteren.
Contactpersoon Nelly v.d. Voort:
nelly.vande.voort@home.nl

C o m m i s s i e S o c i a l e v e i l i g h e i d , Ve r k e e r e n W o n e n

Sociale veiligheid
> Weert ‘Groenste Stad en Sportgemeente 2012’
De gemeente Weert is in 2012 winnaar van twee landelijke competities: ‘De Groenste
Stad’ en ‘Sportgemeente van het jaar’.
Deze titels passen bij de ambities van Weert om zich te profileren als een groene stad
met goede sportvoorzieningen, mooie woongebieden, duurzame bedrijventerreinen,
unieke natuur en een uitgestrekt, dynamisch buitengebied met bijzondere recreatieve
voorzieningen. Voor meer informatie: http://www.weert.nl
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> Voortuinen in bruikleen (wijk Moesel)
Naar aanleiding van een brief naar B&W verstuurd door de Wijkraad
hebben wij een schrijven van de gemeente ontvangen:
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> Geweldsincident
De gebeurtenissen in de wijk Moesel van 9 november 2012 houden de bewoners bezig.
Zo leven er vragen en zijn er zorgen over het geweldsincident en aanverwante zaken in
de wijk. Dit was voor burgemeester Jos Heijmans van de gemeente Weert aanleiding
om samen met Wonen Limburg, de Politie, het Openbare Ministerie en de Wijkraad
een bewonersbijeenkomst te organiseren. De bijeenkomst vond plaats op dinsdag
13 november in MFA Keenter Hart. Goed dat de gemeente deze bijeenkomst georganiseerd heeft, maar helaas viel de opkomst tegen. Mogelijke oorzaak hiervan kan zijn
geweest, dat de bijeenkomst in Keent (Keenter Hart) plaatsvond i.p.v. in Moesel.
Voor veel oudere bewoners is dit waarschijnlijk een belemmering geweest.
Het Buurtcentrum Moesel was op die avond bezet, maar De Oranjetref was een goed
alternatief geweest. Op het moment dat wij geïnformeerd werden over deze bijeenkomst was de locatie al besproken, dus een alternatief aangeven had geen zin meer.
De avond was bedoeld om zorgen te delen, vragen te beantwoorden en om te horen
wat er in de wijk speelt. Iedereen kon hierover meepraten.
Burgemeester Jos Heijmans: “Het incident beïnvloedt het veiligheidsgevoel van inwoners.
Daar waar burgers zorgen hebben, vind ik dat we als overheid er moeten zijn om te
luisteren.”
Informatie van de Politie
De Politie is nog steeds volop bezig met het onderzoek rond de persoon die als gevolg
van het geweldsincident is overleden. Er is een speciaal team op de zaak gezet.
Inmiddels werd ook bekend dat het slachtoffer een 31-jarige inwoner van Weert is en
dat er twee verdachten zijn aangehouden.
De informatieavond was niet bedoeld om in te gaan op het onderzoek van de politie.
Echter daar waar mogelijk is de Politie ingegaan op andere vragen van bewoners.
Mensen die nog informatie hebben kunnen bellen met 0900-8844 of anoniem met
0800-7000. Hierbij werden er ook een aantal opmerkingen gemaakt over onveilige plaatsen
in de wijk. Dit zou vooral onveilig zijn vanwege te weinig licht en te veel hoge struiken.

De volgende acties zijn intussen uitgezet
1. Met Wonen Limburg en Punt Welzijn in gesprek gaan over de acties die we kunnen
ondernemen. Dit heeft dan vooral betrekking op de verlichting, de achterompaden
en de besnoeiing.
2. Een afspraak met de winkeliersvereniging van Moesel.
Hier werden ook enkele veiligheidsaspecten besproken (veilig pinnen, verlichting, etc.)
3. De gemeente, Wonen Limburg, Punt Welzijn, Politie, Wijkraad en raadslid M. Zaaboul
gaan een schouw lopen (veiligheid).
We moeten wel oppassen dat wij ons niet gek laten maken door dit incident, zoals ook
burgemeester Heijmans tijdens de avond al aangaf. Het is en blijft (hopelijk) een incident
en het is absoluut niet zo dat Moesel nu ineens een onveilige wijk is om te wonen.
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> Schouw, wijk Moesel
Onderstaand een overzicht van de onveilige plaatsen/punten die tijdens het lopen
van de “schouw”, eind 2012 zijn opgevallen. Deze zijn inmiddels besproken met de
verantwoordelijke ambtenaar van de Gemeente Weert. Er zijn punten die ingepland
staan, maar waar geen exact tijdstip van uitvoering bij vermeld staat, omdat de betreffende ambtenaar afhankelijk is van materiaal, machines en/of weersomstandigheden.
Op vrijdag 30 november jl. is de Gemeente in de speeltuin gelegen aan de Jan de
Oudestraat gaan kijken hoe het hoogteverschil tussen het gras en het opstapje naar
het speeltoestel verkleind zou kunnen worden (zie foto links).
Dit is inmiddels aangepast, maar wij zijn hier niet tevreden over.
De gemeente zal spoedig bekijken hoe de situatie aangepast kan worden zodat
spelende kinderen niet meer het gevaar lopen op de stenen ondergrond te kunnen
vallen waardoor ook de veiligheid van het speeltoestel weer gewaarborgd zal zijn.
Wordt vervolgd.
Helaas, ook in een speeltuin is baldadigheid en vernieling een groot aandachtspunt,
zoals u kunt zien op foto rechts. Zelfs een afvalbak is niet veilig voor de vernielzucht.
Ook glas ligt op de speeltoestellen, waaronder lege flessen, blik en andere voorwerpen.
De gemeente heeft dit opgeruimd en de wijkagent heeft toegezegd om voor meer
controles, in samenwerking met de Politie te zorgen.
Nelly v/d Voort
Wijkraad Moesel

Onderwerp

Verantwoordelijke	Actie en termijn	Motivatie	Afgewerkt

Stadhouderslaan hondentoilet

BTL

BTL maakt 2x p/w

Schoon maken

ja

Wortel kap en tegels recht leggen

Onveilige situatie

ja

Vrijdag 30-11-12 gaat medewerker

Speeltoestel

ingepland

Jan de Oudestraat Speeltoestel 		

gemeente, kijken

toegankelijker maken

Verlaging trottoir aan beide zijden

Als stratenmaker in de wijk

Toegankelijk maken

is wordt dit meegenomen

voor rol/rolator

tegenover de school		

hondentoilet schoon

Boomspiegel oranje flat

Team Zuid

Bernhardlaan –

Team Zuid
Team Zuid

(vorig jaar ook aangevraagd) 		

ingepland

speeltuin Jan de Oudestraat			

en kinderwagens

Terrein Christinelaan

BTL

BTL voorjaar egaliseren en inzaaien

Braakliggend terrein

ingepland

Keenterstraat sloot

Team zuid

Wordt buis ingelegd, gedeelte van

Veiligheid, sloot wordt

ingepland

de weg wordt daar verbreed

dichtgereden. Kanten

		

			

zijn aan het verzakken.
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> Locatie De Zevensprong
Het gebouw is een paar maanden geleden afgebroken en het puin is opgeruimd.
Het gebied zou geëgaliseerd worden en ingezaaid. Helaas is er nog niets gebeurd.
Tijdens een regenbui is het een grote modderpoel. De wijkraad heeft aan de gemeente
doorgegeven om ook dit tijdens de schouw te gaan bekijken en hier spoedig iets aan te
doen.

> CitroËngarage
De nieuwbouw bij de oude Citroëngarage loopt volgens planning. Er wordt flink gebouwd.
Op de begane grond komt de AHOED (Apotheek en Huisarts Onder Een Dak) en daarboven
huurappartementen. Informatie door Wonen Limburg.

> Herinrichting openbaar gebied spoor Keent & Moesel
Voor de uitvoering van de werkzaamheden die vallen onder het project herinrichting
spoorzone heeft de gemeente de opdracht gegund aan aannemingsbedrijf Van Boekel
Zeeland BV.
Waarom wordt er een transportriool aangelegd?
De aanleg van het transportriool is nodig omdat het gemeentelijk rioolstelsel nu, bij
extreme regenbuien, overstort op het beekje langs het spoor. In de toekomst mag dit niet
meer gebeuren. De gemeente Weert wil ervoor zorgen dat schoon regenwater niet meer
in het gemeentelijk rioolstelsel komt. Schoon regenwater kan dan in open water stromen
of infiltreren in de grond. Medio januari 2013 zal aannemingsbedrijf Van Boekel Zeeland BV
een informatiebijeenkomst voor de uitvoering van de werkzaamheden speciaal voor
omwonenden organiseren.
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over de werkzaamheden, de planning, de
mogelijke overlast die u kunt ondervinden en op welke wijze de aannemer deze tracht
te beperken. U kunt hier ook gerichte vragen stellen. Andere belanghebbenden en
geïnteresseerden kunnen het project volgen via www.houtstraatlossing.nl
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C o m m i s s i e O n d e r w i j s , S p o r t e n We l z i j n
Het duurt soms even … maar dan heb je ook wat!
Moesel heeft uiteindelijk een nieuwe school! Na jaren van
voorbereiding zijn BS de Zevensprong en BS Nassauhof
gefuseerd. De nieuwe school: Brede School Moesel.
De oude gebouwen van de Zevensprong en de Nassauhof
zijn afgebroken. Brede School Moesel woont nu in een
mooi gebouw op de hoek Walramstraat en Stadhouderlaan;
op een steenworp afstand van de locatie van de voormalige
Nassauhof (Stadhouderlaan 21)
Een mooi nieuw gebouw waar we al vanaf 29 februari 2012
samenwoonden. Maar vanaf 1 augustus 2012 is het
officieel: Brede School Moesel, Stadhouderlaan 21.
Op 14 september hebben we ons gebouw ook officieel
geopend.
’s Morgens hebben we met alle kinderen een heel leuke
spellenmorgen gehad. Het was droog (en fris), het was
gezellig, de knapkoeken waren lekker(bedankt!), het fruit
was feestelijk en het was mede dankzij de hulp van vele
ouders een heel geslaagde morgen!
We hebben met zijn allen sleutels gezocht en verzameld,
en uiteindelijk bleek tussen al die sleutels ook de
passende sleutel te zitten. Zo kon iedereen echt feestelijk
en iedereen op zijn eigen wijze, naar binnen.
’s Middags hebben we met de officiële gasten
(burgemeester en wethouder, bestuurders, omwonenden,
wijkraad, en alle bij de bouw betrokken mensen) de
school officieel geopend. Dank zij onze mooie ruimte en
de bijbehorende tribune kunnen we dit soort bijeenkom-

sten nu ook binnen onze school organiseren! We kunnen
samen zijn en samen school zijn!!
Een sfeervolle en prettige bijeenkomst! Namens wijkraad
en MR van beide scholen werd een cadeau aangeboden.
De school krijgt een mooie “social sofa” (een betonnen
bank die we met zijn allen met mozaïek gaan beplakken).
We houden u over dit cadeau en de stand van zaken op
de hoogte (zie ook regelmatig de website).
Verder is iedereen die nog eens een kijkje wil komen
nemen natuurlijk van harte welkom.
Ook iedereen die ons iets wil melden of vragen over onze
school of over de omgeving is natuurlijk altijd van harte
welkom.
De website van school is in de lucht! Bezoek hem eens
er is van alles te vinden!
www.bredeschoolmoesel.nl

> Jeugdinloop Njoy
Sem Douven, jongerenwerker PuntWelzijn:
s.douven@puntwelzijn.nl, tel. 06-19010304
Of
Ine Weegels, commissie Onderwijs,
Sport en Welzijn ineweegels@planet.nl, tel. 45 22 27.
Jeugdinloop NJoy is een initiatief
van Punt Welzijn
in samenwerking
met wijkraad Moesel.

Sinds september zit de jeugdinloop in het buurtcentrum aan de Christinelaan. We hebben daar veel meer
ruimte en meer mogelijkheden. Het jaar is afgesloten
met een workshop Hiphop bij het Rick. Op de foto ziet
u hoe enthousiast de kinderen de les volgen.
Omdat het bezoekersaantal nog steeds stijgt, nieuwe
kinderen zijn van harte welkom, zijn we op zoek naar
gemotiveerde vrijwilligers. Als u op de woensdag een
paar uurtjes vrij heeft en het leuk vindt om kinderen
te begeleiden in hun activiteiten, kom dan vrijblijvend
eens kijken of neem dan contact op met:
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Let’s Move sportactiviteiten na school
Sport na school
Dit sportkennismakingsprogramma is gericht op alle
kinderen van de basisschool. Gedurende het schooljaar
maak je iedere 3 weken kennis met een andere sport.
In totaal komen er 11 sporten aan bod. Zo maken we het
de kinderen gemakkelijker om een sportkeuze te maken.
We onderscheiden 2 verschillende leeftijdsgroepen
tijdens de sport na school lessen.
De groepen 1-2 is een doelgroep en de groepen 3 tot en
met 8 is een doelgroep. Tijdens de lessen van groep 1-2
wordt met name kennisgemaakt met de grondvormen
van bewegen die aansluiten op de desbetreffende sport.
De groepen 3 tot en met 8 gaan tijdens de lessen al
meer in op techniek en tactiek van de sport.
De lessen worden aangeboden in verschillende wijken
van Weert. De eerste les mag je altijd gratis mee komen
doen om te kijken of je het leuk vindt. Daarna betaal je
35 euro tot het einde van het schooljaar.
Ben je lid van sport na school?
Dan mag je gratis meedoen met KidsSportClub.
Dan kun je dus 2x per week sporten voor de prijs van 1!!
Groep 1-2
Dinsdag:
Sporthal Aan de Bron
		
Sporthal Boshoven
		
Gymzaal Markeent
Groep 3-8
Maandag:
Stramproy
Donderdag:
Sporthal Aan de Bron
		
Sporthal Boshoven
		
Gymzaal Markeent (VOL!!)
Nieuw!!!
Vrijdag:		
Gymzaal Markeent
Alle lessen zijn van 15:30-16:30 uur.

KidsSportClub
Bij de KidsSportClub maak je elke les kennis met een
aantal leuke vormen van sport. Zo staat het spelen met
een bal centraal of het leren frisbeeën. Elke les vindt
plaats op een vaste dag in de week. Deze lessen
worden gegeven door een combinatiefunctionaris die
is gespecialiseerd in al deze sporten.
De eerste les bij de KidsSportClub zal gratis zijn om
kennis te maken met de activiteiten. Hierna bedraagt de
deelname per les € 1,-. Je kunt ook een 10-rittenkaart
kopen. Deze kost € 7,50,- voor 10 lessen!
De lessen van KidsSportClub worden in verschillende
wijken aangeboden.
Lijkt het je leuk, kom dan zo snel mogelijk langs om een
keer kennis te maken. Wil je niet alleen, neem dan een
vriendje of vriendinnetje mee.
Wij zijn te vinden op de volgende locaties:
Maandag:
Gymzaal Markeent
		
van 15.30 tot 16.30
Woensdag:
Sporthal Aan de Bron
		
van 14.00 tot 15.00
Vrijdag: 		
Gymzaal Molenveld van 15.30 tot 16.30
En voor de voetballiefhebbers de KidsSportClub Voetbal:
Maandag:
Sporthal Aan de Bron
		
van 15.30 tot 16.30
Aanmelden? Kom gewoon langs en meldt je aan bij de
lesgever. Of schrijf je in via www.letsmoveweert.com
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Debbie Wismans: d.wismans@puntwelzijn.nl

Aanmelden? Kom gewoon langs en meldt je aan bij de
lesgever. Of schrijf je in via www.letsmoveweert.com
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Debbie Wismans: d.wismans@puntwelzijn.nl
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> Reanimatie/AED

> Dialoogtafel in de Microbar
aan de Nassaulaan
Op 8 november is er ,in het kader van de dag van de
dialoog, in de Microbar een dialoogtafel georganiseerd.
Deze dialoogtafel is georganiseerd door de uitbaters van de
Microbar en de Wijkraad Moesel. Ook is er door de Microbar
gezorgd voor koffie en thee met een lekker stuk cake.
Het gesprek aan de dialoogtafel ging over de toekomst
van de Microhal en de Microbar. Samen met enkele
gebruikers en omwonenden van de Microhal en de
Microbar is er gesproken over het gebruik van de ruimtes
Aan tafel kwam werd er gesproken over de verschillende
gebruikersgroepen die allemaal gebruik maken van het
gebouw. Zo zijn er 5 verschillende groepen biljarters
die regelmatig gebruik maken van de biljarttafels in de
Microbar. Ook is er een groep fanatieke darters die in de
Microbar oefenen en er wedstrijden spelen. Verder worden
de ruimtes bij de Microbar ook veel gebruikt voor vergaderingen van verschillende verenigingen. De Microhal
zelf wordt ook nog veel gebruikt voor trainingen van
onder andere BSW. Ook wordt er wekelijks gegymd
door de leerlingen van de Brede School Moesel.
Er zijn dus veel gebruikers van de Microhal en de
Microbar. Maar het onderhoud van het gebouw loopt op
dit moment erg achter. De gemeente, die verantwoordelijke is voor het onderhoud, heeft aangegeven op dit
moment geen groot onderhoud meer uit te voeren aan
de Microhal en de Microbar. Deze informatie baarde de
aanwezige grote zorgen. Wat is onze gemeente van plan
met de Microhal en de Microbar?
Aan de dialoogtafel was iedereen het er wel over eens
dat de Microhal en de Microbar behouden moeten
blijven, niet alleen voor Moesel, maar voor heel Weert
Zuid. Als het niet meer haalbaar is om het huidige
gebouw te behouden moet er een vergelijkbare
voorziening terug komen binnen Moesel.
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Toen in december 2008, bij de opening van de
Oranjetref, een AED-apparaat geschonken werd door
o.a. de wijkraad hebben we er voor gezorgd dat een
twintigtal inwoners van Moesel een cursus kon volgen
om teleren reanimeren en het AED-apparaat te bedienen.
Deze trouwe cursisten hebben inmiddels de 3e herhaling
gehad. Dit is namelijk 1x per jaar verplicht om het
certificaat te kunnen behouden. Het is fijn dat er in de
omgeving van dit apparaat zoveel mensen zijn, die in
geval van nood, hulp kunnen bieden. De deelnemers zijn
een bewoner van de flat, medewerkers van het winkelcentrum en enkele omwonenden. Voor meer informatie
kijk op www.burgerhulpverleninglimburg.nl.

De bergtop gooit een deken af
Sneeuw valt
smelt
en krijgt een naam
de voortbewegende
watermassa
drenkt, voedt
torst en laat zinken
voert zand
en grind
met zich mee
mijlen ver
om dan
te verdrinken
in de witgekopte zee.
Liza Hompes-Caris
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Uit het boekje FF LEKKER AOJHORE van Frans Adriaens waarvan de winst
volledig naar het Toon Hermanshuis gaat. Er zijn er nog enkele te krijgen
à € 13,95 bij Frans Adriaens St. Jorisstraat 24 6001 BT Weert. 0495 521097.
Hij signeert het dan ook nog met een spreuk erbij!’
Neet blônd (of haaj ‘t ze geverfdj)
E neet âl te slûm maegtje ging ’ne aquarium koupe
en dae mos ‘t toen mét zaot water vôl Iaote loupe
’t Rieëj nao Zandvoort, dao gûns aanne zieë
en vroog aan ’ne vésser -dao zote d’r mieë-’
“Zégk vésser, waat kosj ‘t zaot water, ’nen eîmer vôI?”
“’ne Euro of viêf” zag he, börstendj vanne lôl.
Thoés gekaome kieperdje het ‘t eîmerke vlot um
en wi-j ich al zag, ‘t woor neet al te slûm
lch kom te kort dach ‘t en rieëj trök nao de zieë
en woeëj van dae vésser nog ’nen eîmer of twieë
‘t Woor ongertösse eb of lieëg water gewoeëre
en einmaol stom, altiêd stom ajje Ioomp zeetj geboeëre
Wiêzendj nao ‘t lieëg water, reep toen dae blaagz
”Dju vésser, gae hetj good verkochtj vandaag!”

Uit de oude doos
> Waat de gezet neet (mieeër) haaltj
(Deze opsomming gaf Frits Nies in de jaren 90 in zijn column ’t Morregat in Het Land Van Weert)
Vooral voor 60-plussers zal dit het feest van herkenning zijn.
-

Un peelske van Mam de Borgie
Waar vanne Gruyter
Zeuthout van Koeërus
Zaot vanne Möskesmins
Un vuuëgelkesmes beej de Paters
Broeët vanne broeders
Baeje vör de bisschop
Eur bóks laote nej-je beej de Begiêne
Unne mêmmestut van Jaspers
Unne wichterwaage van Rieëmers
Slâmp van Saelmans
Unne gleemlach van Toos Verstraeten
Duo Aarts in ’t Broêne Paerd
Un vessersmes beej de Paters
Unne Kop Mossele vanne Rut
Kûnst inne kepèl naeve Toos de Jager

-

Loeëje kuuëgel van Cuypers
Vèrrekes oppe mèrrentj
Beechte beej d’n Daeke
Pikkelillie van Janus
Perfessers aan ut Kleezie
Peetse oppe groeëte Cour
Un fruitmâng vanne Mop
Aoj moppe van Toeën Tullemans
Ej jerkoeële vanne Zwerte van
Tullemans
Teinke beej Simar
Unne fiets van Broer
Schaatse oppe Wâl
Tuste oppe Kestieëlsgraaf
Un menneke speklaas van
Van d’n Eende
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-

Un hând van Bertus Luys
Unne Pruûs versiere beej Lenders
Ambonneeze inne Tûngeler Wel
Un korte bóks van Spaas
Petrol Ties aane duuër
Progrettaart van Schers
Unne voele film inne Scala
Mejdrej-je oppe Stadterbrök
Beej Simon de Wit de kaelder in
Zeenge inne sakresti j
Oppe foto beej Puffing
Raak geschoeëte doeër De Film
Un schiefke boeëterhammevleîs van
Jacques Giesen

Wordt vervolgd

WIJKKRANT

MOESEL
Diverse Berichten
> Fototentoonstelling

> Nederlandse conversatielessen

Kieke nao vreuger; Moesel
Vrijdag 15 maart van 14-20 uur
Zaterdag 16 maart van 14-20 uur
Zondag 17 maart van 11-17 uur
Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25 te Weert

Wilt u graag uw Nederlands verbeteren? Doe dan mee
aan de conversatielessen en ga onder begeleiding van
vrijwilligers in een groep aan de slag met schrijven, lezen
en praten. Er wordt tijdens de lessen rekening gehouden
met het niveau dat de deelnemer al heeft. De lessen worden
ondersteund door een docent van Gilde opleidingen en
zijn bedoeld voor allochtone vrouwen en mannen, die
graag de Nederlandse taal (beter) willen beheersen.
De lessen worden gegeven in de volgende wijken:
Fatima, Keent, Boshoven en Groenewoud.
De eerstvolgende cursus start in september. Een cursus
van minimaal 12 lessen kost € 17,50.

Na de overweldigende Moeselse Middag en de Moeselse
Avond komt er een grote overzichtstentoonstelling.
Via de website en op de Moeselse middag zijn er honderden foto’s, bidprentjes, documenten aangeleverd over
het Moesel van weleer.
Vandaar dat er een driedaagse tentoonstelling wordt
georganiseerd. In alle rust kan eenieder op eigen tempo
het toen nog plattelands gehucht komen bekijken.
Bijna alle boerderijen en families van omstreeks 1950 zijn
in beeld te bewonderen. Een tijd waar bijnamen beter
bekend waren dan de officiële familienamen.
Materiaal kan nog altijd worden aangeleverd via
www.moeselweert.nl of bij fotografie Vanderfeesten.
Want naar alle verwachting zal in 2014 het boek over de
geschiedenis van Moesel verschijnen.
Graag ontmoeten we tijdens de tentoonstelling weer
iedereen.
Stichting Namen en Bijnamen
Stichting De Aldenborgh, kring Weert van het Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

Maatjes gezocht!
Eenzaamheid kan ons allemaal overkomen en is niet
gebonden aan leeftijd, man of vrouw, achtergrond of geloof. Voelt u zich geroepen om mensen te helpen en een
steuntje in de rug voor hen te zijn? Meldt u dan nu aan
en geef deze mensen de steun die ze verdienen.
Hebt u interesse of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Sanne Kuepers: 0495 - 697900.

Meer informatie of aanmelden voor de cursus kan bij
Sanne Kuepers door te bellen naar 0495 - 697 900 of
een e-mail te sturen aan s.kuepers@puntwelzijn.nl

> Fietslessen voor vrouwen
In maart start Punt Welzijn weer met de fietscursus voor
vrouwen. De kinderen naar school brengen, boodschappen
doen en het maken van uitstapjes. Veel mensen doen dit
op de fiets, maar er zijn nog altijd veel mensen die nooit
de mogelijkheid hebben gekregen om te leren fietsen. Om
de mobiliteit van deze personen te vergroten, worden er
in Weert fietslessen georganiseerd. Fietsen is goedkoop
en snel, vergroot het zelfvertrouwen en geeft ook nog
eens beweging.
Het kunnen fietsen biedt meer mogelijkheden om maatschappelijk actief te zijn. Het geeft een bepaalde mate
van vrijheid, omdat men niet meer afhankelijk hoeft te
zijn van anderen. Bij wijkgebouw het Keenter hart
(St. Jozefskerkplein 3, te Weert) leren de deelnemers in
een veilige en vertrouwde omgeving fietsen. Hierin worden
zij begeleidt door fietsdocentes.
Op woensdag 6 maart start een nieuwe fietscursus van
9.00uur - 11.00 uur. Een cursus bestaat uit 15 lessen van
telkens twee uur. De fietslessen bestaan uit twee onderdelen: een praktijkgedeelte waarin het fietsen geoefend
wordt en een theoriegedeelte waarin de basisregels van
het verkeer worden aangeleerd.
De fietscursus kost € 20,Meer informatie of aanmelden voor de cursus kan bij
Sanne Kuepers door te bellen naar 0495 - 697 900 of een
e-mail te sturen aan s.kuepers@puntwelzijn.nl
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Carnavalsactiviteiten in het Buurtcentrum Moesel
georganiseerd door V.V. De Vêrkusköp
Vrijdag 25 januari
Muziek en Kuit op Zuid,
aanvang 20.11 uur
Zondag 27 januari
Prinsenreceptie,
aanvang 12.45 uur
Zaterdag 2 februari
Jeugdboerenbal,
aanvang 19.00 uur

(www.verkuskop.nl)

Maandag 4 februari
Lambieckavond,
aanvang 20.11 uur
(i.s.m. De Lambieckknoup,
www.lambieckknoup.nl )
Zaterdagmiddag 9 februari
Familieoptocht (zie inschrijfformulier
elders in de wijkkrant) met aansluitend
hosmiddag

Vertrek optocht: 13.30 uur, hoek
Christinelaan - Willem de Zwijgerstraat
Zaterdagavond 9 februari
Prinsenbal m.m.v. Three4You,
aanvang 20.11 uur
Maandag 11 februari
Baggemiddig, aanvang 14.11 uur
Dinsdag 12 februari
Ballonne Knallebal, aanvang 17.30 uur

Overige activiteiten:
Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 maart
Fototentoonstelling “Kieke Nao Vreuger”
(geschiedenis van Moesel)
Vrijdag en zaterdag van 14.00 – 20.00 uur
Zondag van 11.00 – 17.00 uur
Organisatie: Stichting Namen en Bijnamen en
Stichting De Aldenborgh, kring Weert van het Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
(Meer info kunt u elders in de wijkkrant vinden.)

Zaterdag 30 maart
Ruilbeurs Modelspoorwegvereniging Weert,
van 10.00 – 15.00 uur
Locatie Buurtcentrum Moesel
Organisatie: Modelspoorwegvereniging Weert
Zondag 14 april
Voorjaarsmarkt, van 11.00 – 16.00 uur
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Organisatie: Punt Welzijn
(U kunt een tafel reserveren door op werkdagen tussen
10.00 en 12.00 uur contact op te nemen met het
Buurtcentrum Moesel, tel.nr. 52 03 31.)

Zondag 24 maart
Voorjaarsmarkt met boekenmarkt, van 13.00 – 16.30 uur
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Organisatie: Harmonie St. Joseph Weert-Zuid

• Iedere woensdag (behalve schoolvakanties) “Jeugdinloop Njoy” bij Buurtcentrum Moesel van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Deze middag is toegankelijk voor kinderen van groep 3 t/m 8. Toegang gratis! Vrijwilligers zijn van harte welkom!
• Kienen: : Iedere maandag (uitgezonderd op feestdagen) organiseren V.V. De Verkuskop en Harmonie St. Joseph
Weert-Zuid een gezellige kienavond in het Buurtcentrum Moesel aan de Christinelaan.
Deze begint steeds om 20.00 uur en de zaal is om 19.00 uur open. U kunt niet alleen aantrekkelijke geldprijzen
winnen, maar ook de jackpot. Dus, aarzel niet en ga eens een kijkje nemen. U bent van harte welkom!
• De Servicelijn van de gemeente Weert is bereikbaar op tel.nr. 57 50 00.
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.
• Kijk voor meer informatie op onze website www.wijkraadmoesel.nl.

Gezocht

EEN PENNINGMEESTER:
Iemand die het leuk vindt om in slechts een paar uurtjes per maand de financiële
administratie van de wijkraad bij te houden. Grote administratie kennis is hierbij
Hebt u interesse in een actieve niet vereist.
ondersteuning van de wijkraad En vrijwilligers:
Moesel
Die hand- en spandiensten willen verrichten bij één van onze commissies.
Laat het ons weten!
U kunt zelf aangeven welke activiteiten uw voorkeur hebben en hoeveel tijd u
info@wijkraadmoesel.nl
hieraan wilt besteden.
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